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Het laatste voorwoord, maar niet heus.
Met dit voorwoord van de laatste
Gazet van dit jaar zit het erop voor mij,
althans voor dit jaar. Negen keer het
voorwoord in tien Gazets. Ga er maar
aanstaan, elke keer weer wat origineels
en leuks schrijven. Een Gazet die al 20
jaar bestaat, begint aan de 21e jaargang
met het januarinummer dat net voor de
Kerst uitkomt. Zoals te doen gebruikelijk
zal voor het nieuwe jaar het voorwoord
geschreven worden door het bestuur
van de Wijkvereniging.
Afgelopen maand vond de Jaarvergadering plaats, geheel in coronasetting.
Tijdens deze vergadering nam Gerard
Bosmans afscheid van het bestuur.
Als interim-voorzitter volgde hij Rob
Kraaijeveld op in de hoop dat er snel
een voorzitter gevonden zou worden.
Maar uiteindelijk is het interim voor de
naam gewoon verdwenen. Hoe een en
ander is gebeurd en hoe de loopbaan als
voorzitter is verlopen heeft onze geheim
agent PD07 voor u uitgezocht. In ieder
geval - ook namens de redactie van de
Gazet - hartelijk dank. De nieuw interimvoorzitter Ivo Dolmans en het nieuwe
bestuurslid Charles van de Reek wensen
wij veel succes.
De Gazet van november zou vol moe
ten staan met carnaval, maar door de
maatregelen vinden er geen
corona
bekendmakingen en andere eve
Prins
ne
men
ten plaats. Op 11-11 zal de
Carnavalsvlag wel uitgehangen worden
maar dat zal dan halfstok zijn. Het
plezier komt van de televisie of via live
stream met oude programma’s van
eerdere jaren. Zouden daarbij ook nog
beelden worden getoond uit de oude
doos, en dat dan in zwart-wit?
Bij het koersballen door onze ouderenclub MoetNiks was geen sprake van
zwart-wit, maar van zwarte en bruine
ballen. Doordat het kleurverschil niet zo
groot was en bij een aantal koersballers
het zicht achteruit gaat hebben ze nu de
bruine ballen voor gele gewisseld.
De advertenties en kopij waren al binnen
toen Mark Rutte weer tot ons sprak.
Voor een aantal van de aangeleverde
advertenties en artikelen betekende dat
deze weer werden achterhaald door de
nieuwe strenge coronamaatregelen. In
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goed overleg zijn diverse artikelen en
advertenties nog snel aangepast aan de
nieuwste “trends”.
Zoals carnaval er gewoon is en minder
tot niet gevierd kan worden, geldt dit
helaas ook voor Sint Nicolaas, Kerstmis
en Nieuwjaar. Het is er wel, dus voor
de kinderen zijn de kinderpagina’s in
Sinterklaas stijl. Onbekend is nog waar
Sint Nicolaas voet aan wal zet in het
weekend dat deze Gazet uitkomt. Hij
heeft aangegeven dit jaar het Kasteel
van Sinterklaas niet open te zetten voor
bezoek. Hij zal ook zoveel mogelijk con
tact mijden, dus zal hij veel digitaal en
visueel tot de kinderen spreken. De
cadeautjes die komen wel in huis en
ook de schoen mag worden gezet. Maar
denk wel allemaal aan het maximum
aantal personen dat bij elkaar mag
komen.
Laten we hopen dat het met Kerst
weer beter gaat en deze in grotere
gezelschappen kan worden gevierd. In
2020 zijn er veel mooie dingen gebeurd
maar ook veel zaken om maar weer
snel te vergeten. Dat er een eind komt
aan het jaar 2020 is hier op Dierdonk al
maanden te horen. Wie o wie is zo stout
en steekt al vanaf de zomer regelmatig
vuurwerk af? Voor diegenen die hier last
van hebben meldt dit.
Dan hebben we nog een ding te doen
en dat is het alsnog feliciteren van het
Dia
man
ten Bruisdpaar Peter en Liesje
van Rooij. Is vorige maand is al gebeurd
door MoetNiks maar hebben wij dat
verzuimd. Alsnog proficiat. Ze zouden
ook in het zonnetje worden gezet door
meester samen met andere
de Burge
dia
man
ten paren met een mooie
brunch op het kasteel, maar ook hier
gooide corona roet in het eten. Onder
het motto als je niet naar het kasteel
kan komen dan komt het kasteel maar
naar de bruidsparen toe en zijn ze door
de kasteelheren en vrouwen voorzien
van een 60-jarig huwelijksmand.
Veel leesplezier en blijf gezond
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Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw) (556266
Secretariaat:
Hans v. Rijt
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06 30735792
www.parkzichtdierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het
afval bij u wordt opgehaald,
kijk dan in de afvalkalender
op de website www.deafvalapp.nl.

MoetNiks
		
(06 20397918
		 annigje1945@gmail.com
DierdonkEvents
dierdonkevents@gmail.com
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (06 21606934
stevenlangewouters@hotmail.com
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat: Horstlandenpark 6,
5709MB Helmond
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl

Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. C. Michielsen (574025,
onedownhelmond@gmail.com
Liedertafel ’t Akkoordje
contact:
( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl
Biljartvereniging Rozenhof
Willie Leijten ( 06 25166362
Beursplein@hotmail.com
Locatie: Rozenhof 43, Helmond Oost
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. A van Lieshout
Ouderenwerk
Zwanebloemsingel 42
owhdhelmond@gmail.com
  DIERDONK informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Helmond

Haverveld Dierdonk

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent
(0900-8844
mail: monique.van.lierop@politie.nl
don.kamphuis @politie.nl
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016

Huisartsenpunt Dierdonk
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
Spreekuur op afspraak
(558732
www.huisartsenpunt.nl

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
www.verloskundigendeuiver.nl

Huisartspraktijk Boszicht
Bakelsedijk 264,
5703 JJ Helmond
Mw. Drs. M.M.I.C.B. Gast
(724872
www.huisartspraktijkboszicht.nl

Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak
(556156
www.tandartsvanhagen.nl

Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(510410

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
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Peuterspeelzaal Hummeldonk
(088-2088726
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
Sportieve BSO Sportstuif,
Braakse Bosdijk 1A,
(088 633 20 20
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De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 1 december.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
18 tot 25 december.
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GROOTSTE
SMEG ASSORTIMENT IN DE REGIO

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192

info@vanheugtencv.nl

Een wetenschappelijk feit is ook maar een mening
Wat is er toch aan de hand in Nederland?
Helder Helmond vraagt zich dat echt af.
De titel van dit verhaal zegt het eigenlijk
al. Bij elk onderwerp, of het nou wetenschappelijk is of niet, heeft iedereen zijn
eigen mening en wijkt daar zelden van
af. Soms is er een “Famke Louise”, die op
haar mening terugkomt, maar meestal is
dat niet zo. Neem nou de overlast in de
diverse wijken in Helmond. Wij hebben
zowel tegen de burgemeester als in de raad duidelijk gezegd
dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. De escalatieladder is heel belangrijk, met daarbij storming, norming
en performing. Het laatste betekent: keihard aanpakken,
normaliseren en presteren. Al jaren staan de kranten vol van
overlast: Heistraat en omgeving, Rijpelberg, Helmond Noord,
Annawijk, maar ook vuurwerkoverlast Dierdonk etc. etc.
Belangrijk is het volgende motto: zeg wat je doet en doe wat
je zegt. Ondanks dat de kranten er vol van staan, zijn er nog
steeds mensen die de overlast ontkennen. Of ze zeggen:” Jullie zijn stigmatiserend bezig.” Of de dooddoener: “Wat zijn jullie populistisch.” Je ziet het: de feiten zeggen iets anders: het
is niet te ontkennen, die overlast.
Het platform voor veel van die mensen zijn de sociale media!
“Ik doe niet meer mee”, de QAnon complotdenkers, de antimondkapjesbeweging zijn er voorbeelden van.

Wat is Belangrijk?
Op het moment dat ik deze column
schrijft leven we toe naar twee ogenschijnlijk zeer belangrijke gebeurtenissen in de wereld.
Ogenschijnlijk omdat ik me afvraag
welk gewicht ze op dit moment op onze
dagelijkse beslommeringen leggen. Een
gebeurtenis aan de andere kant van de
grote vijver, namelijk de presidentsverkiezingen in de United States of America.
Ver weg. De andere hier in Helmond, namelijk de besprekingen van de begroting 2021 van de gemeente.
Voor wat betreft die belangrijkheid in relatie tot Trump of
Biden heb ik het gevoel dat de social media ons voorkauwen
dat de wereld op zijn kop gaat als Trump nog (minstens) vier
jaar de scepter zal zwaaien in de States. De koers van deze
man is sterk gericht op de bescherming van de States. De
invloed op Europa wordt daardoor minder en Europa kan
daar sterker uit komen. Belangrijk? Ja met mate, maar zeer
belangrijk? Nee.
Op 10 november 2020 wordt de begroting van de gemeente
vastgesteld door de raadsleden. De 13 fracties(!!) buigen
zich daar nu over in nieuw organisatorisch jasje. De behandeling van die begroting begint met een heuse uitwisseling
van VISIES van de partijen op die begroting. Daarna wordt in
twee avonden alle programma’s doorgeakkerd en de details
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Ook in de raad spelen zich die taferelen af. Wij waren kritisch
richting de duurzaamheid: zijn er meteen mensen die je
klimaatontkenners noemen! Velen waren kritisch richting
de nieuwe regels rond de zwarte kliko. Er wordt niet naar
geluisterd! De coalitie “rules”.
Overal klimmen mensen op de barricaden en schreeuwen
letterlijk en figuurlijk: “Ik heb gelijk! Ik weet het zeker, misschien.” Vervolgens gaan ze helemaal los op de sociale media.
Last but not least, Corona oftewel covid-19. Mensen negeren
de afspraken, ontkennen de besmettelijkheid: gewoon
met 180 man een bruiloft of een feest met 100 man in een
weiland of met 600 mensen naar de kerk. Als je mensen kent
die er doodziek van zijn geweest, weet je wel beter. De feiten
wijzen iets anders uit. Een andere “complottheorie” is de
schadelijkheid die 5G masten zouden veroorzaken. Totaal niet
gebaseerd op feiten en wetenschap. Toen in de vorige eeuw
de trein ten tonele verscheen, werden ook dit soort dingen
beweerd. Alleen staken ze toen geen treinen in brand! Echter
nu werden hier in de buurt wel 4G masten in de hens gezet.
Alles wijst op polarisatie!
Laten we daarom weer eens echt met elkaar praten en
wederom naar elkaar luisteren, want samen kom je er toch
uit? Houdt je aan de regels en blijf gezond!
Louis van de Werff, Burgercommissielid Helder Helmond.

uitge- en belicht. Op 10 november 2020 wordt de begroting
wel of niet met moties vastgesteld. Belangrijk? Ja, maar zeer
belangrijk? Nee
De twee gebeurtenissen houden ons bezig, maar kunnen ons
ook afhouden van de echte crisis waarin we “all over theworld” mee moet dealen. Covid 19 heeft ons in de tang en
alle energie die we hebben moeten we gebruiken om onze
gezondheid te beschermen.
Als fractie van 50PLUS in de raad hebben we er voor gekozen
om terughoudend te reageren op de begroting. Waarom? Om
twee redenen: 1) in onze opvatting is er niet veel nieuws onder de zon in deze begroting en 2) laten we ons concentreren
op de strijd tegen het coronavirus.
Primair denken aan onze gezondheid, zowel fysiek als ook
geestelijk. Daarbij ook aandacht voor de economische werkelijkheid. In meerdere opzichten dreigt een tweedeling in onze
samenleving, financieel en sociaal. Met een enorm programma van ettelijke miljoenen binden het college en de raad die
strijd aan. Dat is pas zeer belangrijk.
In Dierdonk weten we wat het betekent om als gemeenschap
met een wijd vertakte gezondheidsrisico om te gaan. Het
maakt uiteindelijk de samenleving sterker.
Mijn oproep is om minstens zo sterk uit deze coronacrisis te
komen, als wijk, als stad, als land, als wereld. Dit virus moet
de wereld uit.
Jan van Aert, raadslid 50PLUS Helmond
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

Laat u verrassen op
onze Facebook-pagina:

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

65 + KLUSSER / STYLIST
voor uw

HUIS - TUIN - INTERIEURPLAN
oa timmerwerk / houtenvloer
schilderwerk / behangen
metselwerk / tegelwerk
tevens, tuin en straatwerk
voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES
Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

Succesvolle excursie
onvergetelijke groentetuin
MoetNiks op bezoek bij Bijzonder
Brabants
Gastvrije ontvangst

Het was op een zonovergoten nazomerse
dag dat MoetNiks op dinsdagmiddag 22
september te gast was in de groentetuin
Bijzonder Brabants van Henk Kerkers
te Deurne. Onze groep werd gastvrij
ontvangen met koffie en petit four,

een gebakje gemaakt van grondstoffen
van eigen bodem. Door middel van
videobeelden liet boer Henk ons zien
hoe de bijzondere groentuin in Deurne
is ontstaan.

Mooie rondleiding en proeverij

Vervolgens werd de groep meegenomen voor een rondleiding door de werkelijk prachtige tuin. Een schouwspel

van soorten, vol van beginnende herfstkleuren, heerlijke aroma’s en geuren,
een lust voor de zintuigen. Boer Henk
vertelde vol passie z’n verhaal en liet
ons van alles proeven. Een diversiteit
aan eetbare planten, zoals Viooltjes,
Oost-Indische kers, kruiden en speciale
tomaatjes werden geproefd. Bijzonder
was zeker de Peelrandbreuk, de geologische breuklijn die dwars door de groentetuin loopt. Boer Henk weet er veel
van en heeft de breuklijn op een mooie
manier zichtbaar gemaakt, waardoor
het verhaal echt tot leven komt.

Genoten

Na de rondgang hebben we op het
terras heerlijk nagenoten van de vele
indrukken, voorzien van een drankje.
Het was een geslaagde middag!
Activiteitencommissie MoetNiks, Ans,
Henk, Wim

Koersbal krijgt kleur
Al vanaf het prille begin is er vol
enthousiasme koersbal gespeeld met
zwarte en bruine ballen. Maar na het
verstrijken der jaren worden spelers
ouder en de ogen slechter. Dan komt
er een moment dat het verschil tussen
bruin en zwart steeds moeilijker te zien
is. Er is nog gepoogd door een actieve
speler de ringen op de zwarte ballen
extra zichtbaar te maken. Ook dat bleek
op den duur niet voldoende. Na overleg
met de Wijkvereniging is besloten de

bruine ballen te vervangen voor gele
ballen. Vanaf 7 oktober wordt er nu
gespeeld met kleurige gele ballen. Tot
grote hilariteit van vele spelers worden
ze in de volksmond edammerkaasjes
genoemd. Helaas heeft deze kleurrijke
vernieuwing de schaduw van het
heersende coronavirus niet kunnen
overstemmen. In verband met de
huidige regelgeving mogen er maar 10
personen (met mondkapje) koersbal
spelen in Parkzicht.

Bij deze zeggen wij dank aan de
Wijkvereniging namens alle spelers voor
deze zeer nuttige investering.
Activiteitencommissie MoetNiks
Ans, Wim, Henk

Activiteitenoverzicht MoetNiks okt-december
Datum of periode Activiteit
Vanaf oktober 2020
Vanaf 14 oktober
Oktober/november

24 November

Iedere woensdag
Contactpersonen:

Tijdens activiteiten in Parkzicht
mondkapje verplicht
Geen koersbal en jeu de boules

Plaats

Toelichting

Besluit van Stichtingsbestuur van
Parkzicht
Tot nader bericht
Door verandering van regels van
Etentje
Covid 19 gaat dit voorlopig niet door
Van 14.00-17.00 uur.
Opgave voor 17 november bij de
Indoor curling minimale
Heesvensestraat 21A Lierop. activiteiten commissie Bijdrage leden
deelname 12 personen, Max 40 Heb je geen vervoer of kun je wijkvereniging
personen Coronaproof
andere meenemen geef dit
€6, -voldoen bij opgave, niet leden
door bij opgave
€8,50
Koersballen
Parkzicht 10.00-12.00 uur
Jeu de boules
Promenade Parkzicht
Indien het weer het toelaat
Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Henk Arts tel: 06 10 45 40 06 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46
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Computer-inloop: ‘Hulp op afstand’
Helaas moeten we onze wekelijkse computerinloop in
Parkzicht wederom opschorten in verband met de tweede
Corona golf. Dit betekent echter niet dat u in deze periode
geen ondersteuning kunt krijgen voor uw vragen en
problemen op digitaal gebied. We blijven u
de komende maanden ondersteunen via ons
programma ‘Hulp op afstand’.
Indien u problemen ondervindt met uw
smartphone, tablet, Windows PC of Mac dan
kunt u een mailtje sturen naar:
computerinloopdierdonk@hotmail.com.

In dit mailtje beschrijft u kort uw probleem en vermeldt
u op welk apparaat het probleem zich voordoet. Is het een
Windows of Mac computer, gaat het over een tablet (iPad of
Android) of over een smartphone (iPhone of Android)?
Op basis van uw email wordt een vrijwilliger
toegewezen die het probleem samen
met u kan oplossen. Wij nemen
contact op en stemmen af op
welke manier we het probleem
het beste op afstand kunnen
oplossen.

De politie wil u graag wijzen
op het volgende:
De laatste weken wordt er veelvuldig
ingebroken in woningen in Helmond
waarbij de zogenaamde hengel methode wordt toegepast.
Met deze methode kunnen Inbrekers
het deurslot opentrekken via de brievenbus.
As de voordeur niet op slot zit kan een
inbreker, met behulp van bijvoorbeeld
een kleerhangertje, de slothaak open
trekken.

Tip:
• Om dit bij uw woning te voorkomen,
kunt u het beste altijd de deur op slot
draaien en de sleutel eruit halen.
• Ook kunt u eventueel aan de binnenzijde een kap over uw brievenbus zodat niemand via de brievenbus bij het
slot kan komen.
Kijk ook even naar: https://www.
youtube.com/watch?v=buKSimAmeb8
Groet, Beheer buurtpreventiewebsite

Vuurwerk en overlast
De afgelopen periode bereiken ons
geluiden dat de politie niets doet aan
de overlast van vuurwerk en overlast
gevende jongeren in de wijk Dierdonk.
Wij vinden dit bijzonder vervelend
om dit te horen maar weet dat we
achter de schermen samenwerken
met de jongerenwerkers en de
gemeente Helmond om de overlast te
beperken. Alleen in oktober kwamen
er in Helmond al 128 meldingen voor
het afsteken van vuurwerk binnen,
deze meldingen komen uiteraard
bovenop alle andere meldingen die
binnenkomen. De meldingen worden
uitgegeven op basis van prioriteiten, dat
wil zeggen dat de meldkamer bepaald
welke melding voorrang krijgt.
Alle meldingen die jullie doen worden
wel altijd vastgelegd in het politiesysteem!
Maar een melding van bijvoorbeeld
inbraak of een overval gaat voor.
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Zie je iemand vuurwerk afsteken? Dan
kun je 0900-8844 bellen en doorgeven
wat je ziet. Denk hierbij aan de volgende
zaken:
• Locatie;
• Wat gebeurt er?
• Wie is/zijn het (noem specifieke
kenmerken van kleding)?
• Maak foto’s of filmpjes.
Als wij een melding krijgen van harde
(vuurwerk)knallen en wij komen ter
plaatse, dan mogen wij niet zomaar in
iemands zijn jas of tas kijken (hoe graag
wij dat ook zouden willen).
Alleen meldingen van overlast kunt u
melden via:
https://www.helmond.nl/meldpunt
Groetjes Don Kamphuis en Monique
van Lierop, wijkagenten Rijpelberg en
Dierdonk

Nieuwsblad voor Dierdonk

Fotografie in Heeze: Paddenstoelen

Het weer is omgeslagen en de regen
komt soms met bakken uit de lucht.
Overal schieten de paddenstoelen uit de
grond. Niet alleen in het bos, maar ook
binnen onze wijk kom je er genoeg tegen
langs de weg of op speelveldjes. Op
zaterdag 17 oktober zijn we met de club
naar de bossen bij Heeze gegaan voor
het fotograferen van paddenstoelen.

• Fotografeer laag bij de grond en
pak het liefst ook de onderkant van de
paddenstoel mee.
• Neem een vuilniszak/plastic tas mee
om op te zitten of liggen.
• Fotografeer van dichtbij of gebruik
zoom (macrolens is natuurlijk het
mooist).
• Kies de juiste hoek/kant van de
pad
den
stoel; dit ook in verband met
eventueel tegenlicht.
• Haal storende takjes, sprietjes of
blaadjes weg.
Raak de paddenstoel hierbij niet aan!

Bijgaand ook nog een foto van een
valk genomen door ons clublid Bert
tijdens de dag in Heeze. Het lijkt wel de
roofvogelopdracht van “Het Perfecte
Plaatje” bij RTL4. Zo zie je maar, dat bij
het fotograferen van paddenstoelen het
soms ook loont om omhoog te kijken!
Met vriendelijke groet,Jeroen van Odijk

Hierbij een paar tips:
• Neem de tijd voor het maken van
een mooie compositie.
• Fotografeer paddenstoelen met
weinig scherptediepte.
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Voor uw frietwagen-catering
op locatie

EXTRA SLEUTEL

VERBERKT

Johan Slegers

Voor advies, verkoop en reparatie
witgoed, tv/audio, keukenapparatuur

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

ook autosleutels met

startonderbreker

Electro World Verberkt
Helmondsestraat 21, Bakel
T. 0492 – 34 12 80 of buiten
winkeltijden: 06 155 90 345
verberkt@electroworld.nl

VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Mary Smits I Huid- en lasertherapie
Sprengenbergweide 7
5709 SM Helmond
Tel 0492 -32 02 79

huidtherapie
Weet je wel dat je
anders zou moeten
eten of meer moet
bewegen? Is het
probleem vooral
dat het niet lukt
om dit ook echt te
doen?

Als gewichtsconsulent met een
achtergrond in psychologie help
ik je met afvallen door een focus
op gedragsverandering.
Zonder ingewikkeld dieet, maar
met normaal eten, op een manier
die je je leven lang kunt
volhouden.

lasertherapie
(cos)medische tatoeage
www.marysmits.nl
info@marysmits.nl

06 - 18 06 73 69
Sprengenbergweide 10

www.suzannevossen.nl

Gratis
kennismakingsgesprek

Altijd

25%
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Konings

voor Verf en Behang

ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93

Dierdonk 3D: Voorzitter van Wijkvereniging
Dierdonk

Het is me weer een keer gelukt om
als DierDonkDetective incognito te
infiltreren bij een belangrijke activiteit
in de wijk. Ik ben voor u aanwezig
geweest bij de Algemene Ledenverga
dering van Wijkvereniging Dierdonk
waar de voorzitter aftrad.
Gerard Bosmans was 12 jaar actief
in het bestuur waarvan 11 jaar als
(interim) voorzitter. Via hem kan ik
u een mooi beeld geven van de vele
activiteiten die door de jaren heen zijn
georganiseerd in onze mooie wijk.

Eerst even terug in de tijd

In juli 2006 verhuisde Gerard vanuit
Helmond Oost naar Dierdonk. In
Dierdonk was al snel duidelijk dat hij
als vrijwilliger aan de slag wilde. Via
de kookclub van Henri van de Eijnden
kwam hij in contact met Rob Kraaijeveld.
Rob ving op dat Gerard ‘iets’ wilde doen
en vroeg om een keer te komen kijken
bij een vergadering van het bestuur
van Wijkvereniging Dierdonk. Rob was
destijds de voorzitter. In oktober 2008
was het zo ver. Gerard trad toe tot het
bestuur.

D-Day

Gerard houdt van organiseren en
werd meteen chef ‘10 jarig bestaan
wijkvereniging’. Het wijkfeest zou op
6 juni 2009 plaatsvinden en kreeg de
naam: D-Day. Juist, Dierdonk-dag maar
ook precies de datum van D-Day in 1944.
Het Dierdonk-park werd omgebouwd
tot feestterrein. Honderden bezoekers
genoten van activiteiten van Open
Podium tot loterij. Van graffiti workshop
tot voetballen met Helmond Sport
voetballers. Een mega-klus maar het
was de moeite waard.
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Interim-voorzitter

Na het afscheid van Rob in 2009 werd
Gerard interim-voorzitter. Hij wilde niet
meteen voorzitter worden omdat hij
dan de verplichting voelde om dat een
lange tijd te doen. Na enkele jaren werd
duidelijk dat hij toch wel door zou gaan
dus verviel de term interim.
Hij heeft altijd erg veel steun ervaren
van de secretaris Jan van Duren die er
in 2008 ook al bij was. Jan, die daarvoor
voorzitter van Stichting Dierdonk
Dagen was, is nu nog steeds de steun
en toeverlaat van de andere bestuursleden. Jarenlang bestond het bestuur
verder uit Jeroen Schoonen als penningmeester en Heidi Swinkels als lid.
Tegenwoordig is Friedy van de Reek
de penningmeester(es?) en zijn Karin
Bakker en Ivo Dolmans de overige leden.

ondersteunen van activiteiten in de
wijk. Op PR gebied en op financieel gebied. Teruglezend in de jaarverslagen
valt op dat er een stabiel aantal ‘clubjes’
van alles organiseert. Succesnummers
zijn De Gazet, Moet Niks, fotodier, maskerade, jeugddisco, dartteam Parkzicht
’07 en countryline dancing.
Helaas zijn het koor Didoko, de knutselclub, hardloopgroep, kookclub, Classic Hits Night, spooktocht en Kunst in
Dierdonk (tijdelijk) gestopt. De nieuwste
activiteiten zijn de Dierdonk-quiz, kersten paasactiviteiten en carnaval in Parkzicht, allen georganiseerd door Dierdonk Events. Losse grote evenementen
die zeker de moeite van het vermelden
waard zijn, zijn Bruisend Dierdonk in mei
2010 en Tussen Kunst & Quizien in september 2018.

Diverse activiteiten

Toekomst

De rol van de wijkvereniging is het

Gerard weet als geen ander hoeveel vrijwilligers actief zijn om alle activiteiten
te organiseren. Het jaarlijkse gezellige
vrijwilligersfeest was een belangrijk instrument om hen te bedanken. Hij
hoopt van harte dat na deze corona-tijd
de activiteiten worden opgepakt en dat
wijkbewoners elkaar weer vaak kunnen
treffen.
Er is voor elk wat wils en als je zelf iets
wilt starten, neem dan contact op met
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Actieve groeten van geheim agent pd7
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorgverzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk.
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensendieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction
trainingscentrum.

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond tel. (0492) 53 73 92

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

De schimmel van de Sint
Het was heel rustig in het Kasteel van
Sinterklaas. De Sint zelf lag op een
rustbank en te denken hoe hij zijn werk
in dit coronatijdperk in Nederland moest
doen. Telkens weer ergens schoenen
vullen en steeds maar weer naar een
sinterklaasfeestje van de voetbalclub,
de tennisclub of een school ergens in
het land. Nee, dat ging met 1,5 meter
toch niet.
De Pieten zaten allemaal in de
Pietenkamer. Opeens stond één van de
Pieten op. Het was de PaardenPiet. Hij
zorgde al jaren voor het witte paard, de
Schimmel van Sint Nicolaas. Hij liep de
kamer uit, de gang op, de buitendeur
uit en toen regelrecht naar de stal. Toen
hij daar aankwam, kon hij zijn ogen
niet geloven! Nergens was het paard te
bekennen! De box, waar het dier altijd
stond was leeg. Zelfs het zadel was
verdwenen! Het leek wel of er lood in
zijn schoenen zat toen hij op weg ging
naar de Sint. Zo moeilijk had hij nog
nooit gelopen!
O, hoe moest hij dat nou aan die
goedheilig man vertellen? Hij deed
de deur open en meteen stoof Sint
Nicolaas overeind. Hij was geschrokken
van de Piet, die binnen was gekomen.
“Wat is er? Kan je me nou niet even
laten liggen?”, vroeg de oude man. De
tranen stonden onze paardenpiet in de
ogen, toen hij zijn verhaal vertelde. “Ach
Piet”, zei de Sint, “we vinden er wel een
oplossing voor!”
Nu was het deze dagen niet zo een
probleem want op de meeste plaatsen
zou geen intocht plaats vinden. En waar
hij wel mocht, gebeurde dat dan maar
op een geleend zwart paard of op een
boerentractor! Ook zou het kunnen een
heel luxe auto een koets met wel vier
paarden er voor!
Alle Pieten werkten elke dag hard
mee met de Sint, om toch schoentjes
te vullen, en dat dit jaar met zwarte
mondkapjes voor. Maar er was één Piet,
die daar niet aan mee deed. En dat was de
paardenpiet! Die piet was zo verdrietig,
dat het lievelingspaard zomaar was
verdwenen, dat hij besloten had het
paard in zijn eentje te gaan zoeken!
De paardenpiet was er zeker van,
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dat het paard nog in de buurt moest
zijn. Niemand gaat op de rug van een
opvallend witte schimmel van de ene
stad naar de andere reizen. Nee, dat
paard moest nog steeds in de buurt zijn
van de stad, waar het hoofdkwartier
van Sint Nicolaas was. Piet dacht, dat hij
het beste maar eens bij een paar boeren
in die plaats kon gaan kijken.
Hij bedacht een smoesje om bij die
boeren langs te gaan. Dat probeerde hij
uit bij de eerste boer, waar hij aanklopte.
“Beste boer”, zei Piet, “de schimmel van
mijn baas is verdwenen en nou zoek ik
een nieuw paard voor hem. En als U
toevallig een schimmel heeft, dan zou
ik die graag willen huren voor de paar
dagen, dat de Sint nog in Nederland is”,
De boer had geen paarden over, zei hij.
“Mag ik even in de stal kijken?”, vroeg
Piet nog en dat mocht. Nee hoor, alleen
twee bruine paarden en één bijna zwart
paard. “Die kan je echt niet huren”, zei
de boer, “die heb ik zelf veel te hard
nodig.
Dan maar naar de volgende boer. Daar
ging het al precies zo als bij die eerste.
De boer had wel een paar paarden,
maar ook hij kon er niet één missen.
Een schimmel had die tweede boer ook
al niet! Er waren heel wat boeren rond
om het stadje. Piet bezocht er nog een
aantal ging toen verdrietig naar het
hoofdkwartier terug. Hij had vreselijk
veel gelopen. Zijn voeten deden er nog
zeer van, maar de schimmel was weg en
hij bleef weg!
De volgende dag ging de paardenpiet
weer op pad. Hij was alweer uitgerust en
vol goede moed ging hij weer van boer
naar boer! Nergens was een schimmel
te vinden. tot bij de vijfde boer die hij
die dag bezocht, daar gebeurde iets
vreemds! Ook bij deze boer mocht Piet
de stallen bekijken. Nee, een schimmel
had deze boer niet, zei hij. En in de stal
vond Piet dan ook alleen maar bruine
paarden. Maar één van die bruine
paarden begon heel luid te hinniken
toen Piet binnenkwam. “Als het dier
niet bruin was, zou je haast denken, dat
het de schimmel van de Sint is!”, dacht
onze Piet. Maar ja, dit dier was echt
bruin! En Piet ging maar weer verder! Hij

bezocht nog enkel boeren en toen was
het alweer bijna donker. Weer was er
een dag voorbij gegaan en nog was de
schimmel niet terug!
Piet bleef maar aan dat ene, bruine
paard denken dat zo gehinnikt had. Hij
besloot nog eens terug te gaan naar die
boer. Het was weer een lange wandeling
en onderweg merkte Piet al, dat bij alle
boerderijen zakken met vuilnis buiten
stonden. De vuilnisauto zou zo wel
komen, om al die zakken op te halen.
Ook bij de boer, waar hij nog eens wilde
kijken stond een vuilniszak. De zak stond
open en Piet kon er in kijken. Hij kon zijn
ogen niet geloven! Boven in de zak lagen
wel 20 doosjes van een bruine haarverf!
Zou die boer de schimmel een ander
kleurtje hebben gegeven. Piet nam alle
doosjes mee en liep er mee naar de stal.
De boer kwam hem al tegemoet. “Ben je
er nou al weer?”, vroeg de boer kwaad.
Piet liet de lege doosjes zien. De boer
schrok er van! Piet liep direct naar de
“bruine schimmel”. Hij zei: “Ga je mee
naar Sint Nicolaas?”. Weer hinnikte het
dier, maar nu nog luider. “Lelijke boer,
jij bent een paardendief!”, zei Piet nog.
“Hoe kan ik het weer goed maken?”,
vroeg de man. Piet vertelde hem zijn
plannetje en samen reden ze even later
met de auto van de boer naar de stad.
Daar gingen ze naar dezelfde winkel,
waar de bruine verf was gekocht maar
nu kochten ze daar 20 doosjes van een
bijna witte haarkleur. En zo kreeg het
paard van Sint Nicolaas zijn oude kleur
weer ongeveer terug.

Trots als een pauw reed de paardenpiet
op de schimmel naar het hoofdkwartier
van de Sint. Toen hij wegreed zei hij
nog tegen de boer: “Eigenlijk zou je
naar de gevangenis moeten, maar
ik heb medelijden met je! Maar een
cadeautje op 5 december? Dat kun je
wel vergeten!”
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Kleurplaat

16

Nieuwsblad van Dierdonk

Doodles gifts op www.yoursurprise.nl
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 27.
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Medi-Zijn: Rust Roest

Een bloemlezing uit een spreekuur van huisartspraktijk Boszicht
“U moet écht meer bewegen!”, adviseerde ik stellig aan
mijn patiënt. De tweede Coronagolf in 2020 was een feit, de
lockdown begon weer opnieuw en de avondklok zat er aan te
komen. “Ja, dat zei ons moeder vroeger ook al’, zei de man
en u zegt het nu ook weer! “Rust Roest, jongelui!’, riep ze
haar hele gezin onvermoeibaar toe. Mijn grootmoeder werd
met dat grote huishouden van haar ook nog 90. En nooit
overspannen, toch niet te snappen?” “Dan kunt u daar dus
écht een voorbeeld aan nemen”, zei ik, “ze is niet voor niets
zo oud geworden!” De patiënt stribbelde flink tegen. “Dat
bewegen is gewoon een fabeltje!. Hij was geïrriteerd.
De patiënt had een respectabele kantoorbaan en parkeerde
altijd 3 straten verderop lekker gratis en liep dan het laatste
stukje naar het werk. Hij keek me triomfantelijk aan met
deze opsomming van bewegingsmomenten. “Dat is écht
te weinig!”, zei ik. Hij keek mij bijzonder geagiteerd aan”
Moet ik op gummi schoenzolen elke dag zeker een eindje
gaan hardlopen? En dan schijnt er nog een avondklok aan te
komen, terwijl er sowieso al geen hond meer op straat is”.
“Ik doe het zelf ook!”, bracht ik in. Hij werd wat cynisch: “Na
uw werk zeker nog een halve marathon lopen zeker?”. Het
gesprek bereikte een punt waarop het twee kanten uit kon:
de verkeerde of de goeie kant. Ik brak het ijs:”Nee hoor, ik
hou zelfs helemaal niet van hardlopen, dat doe ik écht nooit!”.
Nu had ik zijn aandacht! “Matig intensief bewegen, daar gaat
het om. Zoals wandelen met flink de pas er in, meer niet, elke
dag!”, voegde ik toe.
“Matig intensief bewegen!”, in gedachten ging ik terug naar de
geweldige presentatie van hoogleraar neuropsychologie Erik
Scherder enkele jaren geleden. Ik ontmoette hem in hoogst
eigen persoon op de Landelijke Huisartsendag, In dat jaar
mocht je nog met 350 collega’s gezellig in een grote zaal zitten
en hoe! Dicht opeengepakt zaten we klaar om de “Maître“
van de Neuropsychologie te ontmoeten. Zijn workshops die
dag waren allemaal overboekt, de hele zaal werd afgeladen
volgepropt. Geen desinfectie vooraf, geen mondkapjes. We
gaven elleboogjes, omdat we simpelweg onze armen nergens
kwijt konden. We begonnen op commando van de Maître
meteen met multi-tasken! Binnen enkele minuten kreeg hij
werkelijk 350 huisartsen zo ver om een heel bekend liedje
precies ‘andersom’ te zingen en ook de bewegingen precies
omgekeerd en tegengesteld uit te voeren dan de tekst deed
vermoeden. De hoogleraar sprak de zaal toe dat hij de huisarts
bij uitstek capabel achtte om meerdere taken moeiteloos
tegelijk te doen. Dat doen ze namelijk de hele dag en meestal
ook nog zonder enige pauze. “Van rechts naar links, van achter
naar voren, van rechts naar links, van achter naar voren“. De
hele zaal deinde synchroon mee met elkaar. Dit om de grote
neuropsycholoog ter plekke te bewijzen dat we zo’n simpel
bewegingsliedje van een basisschool-op-schoolreisje heus wel
aan konden. Uiteindelijk tikte de neuropsycholoog het liedje
af en bracht de zaal tot stilstand. Er werd gelachen, gegierd,
gebruld, er daalde een totale ontspanning over de zaal neer.
“En hoe voelen jullie je nu?”, riep hij de collega’s toe? “Is dat
niet hééééérlijk, lekker bewegen tot je erbij neervalt? Dat je
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écht vóelt dat je wat gedaan hebt?”. Schamper gaven enkelen
dit desgevraagd toe. “Door de gebieden in de hersenen te
stimuleren die te maken hebben met bewegen, vindt er een
terugkoppeling plaats met aanzienlijke spanningsreductie
in het diepere oudste gedeelte van het brein waar de stress
zetelt. Bovendien verbetert dit ook het vermogen tot initiatief
nemen, zaken plannen, impulsen beheersen en zelfregulatie.
En daar hoeft u alleen maar matig intensief voor te bewegen”!
“Beste huisartsen, ik ga u wat nieuws vertellen: hoe drukker
op uw werk, hoe beter voor uw brein!!“, riep hij de zaal toe.
Het werd almaar stiller … Door deze laatste wat ontluisterende
uitspraak was iedereen wel direct ‘bij de les’. Ik hoorde hem
nog vaag wat roepen over af en toe eens gewoon staand
spreekuur doen, dat zou ook erg gezond zijn. Een eigenwijze
collega vroeg hem, of hij dat dan zelf óók allemaal braaf deed,

dat matig intensief bewegen? “O nee hoor, wel héél vaak,
maar niet altijd. Ik maakte een keer de fout om na een lezing
als deze over bewegen als eerste bij de lift te willen zijn. Ik
rende er wel in een draf naar toe, dat wel. Toen stak er een
gejoel op.” Het maakte de hoogleraar direct een normaal
mens.
Ik besloot de opgedane kennis in een nieuw vaatje te
gieten en legde mijn patiënt uit waarom meer bewegen bij
hemóók stress kon verminderen. Ik nam hem mee in mijn
enthousiasme.
Ik bedacht me dat deze wijze les van onze voorouders al
decennia als tegeltjes wijsheid wordt verkondigd en actueler
is dan ooit in tijden van passief binnen zitten. Naar buiten en
allemaal aan de wandel! “Rust Roest“.
door huisarts Margot Gast
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Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk
2019-2020
Inleiding

Het verenigingsjaar liep van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020. Het
bestuur bestond uit Gerard Bosmans (voorzitter), Jan van
Duren (secretaris), Friedy van den Reek (penningmeester),
Ivo Dolmans en Karin Bakker. Het bestuur stimuleert en
faciliteert de activiteiten. Dit alles is mogelijk dankzij de vele
vrijwilligers die het dagelijkse regelwerk binnen de diverse
clubs verzorgen.
Dit jaar werden we in het begin van het voorjaar onaangenaam
verrast door het coronavirus. Dat had als consequentie dat
de wijkorganisaties alle activiteiten moesten schrappen en
Parkzicht gesloten werd. Ook werden de voorbereidingen van
Kunst in Dierdonk opgeschort. Face-to-face vergaderingen
konden niet doorgaan en gingen via videoverbindingen.
Ook de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst moest worden
afgeblazen.
Eind juni werd alles werd geleidelijk aan weer opgestart maar
helaas laaide het virus na de zomer weer op. Wij leven mee
met de bewoners die geconfronteerd werden met het virus of
daaraan een geliefde hebben verloren. We hopen van harte
dat de komende tijd het virus kan worden teruggedrongen,
dat we het normale leven kunnen oppakken en de activiteiten
weer kunnen opstarten.

Ledenadministratie
Het jaar begonnen we met 309 leden. Het afgelopen jaar is
het aantal leden met 26 afgenomen, veelal door verhuizing
waardoor de stand op 1 juli 2020 op 283 staat.
Tijdens een gezamenlijke vergadering met de wijkraad
is besloten om nieuwe bewoners namens wijkraad en
wijkvereniging te verwelkomen met een welkomstpakket.
Een klein groepje van vier personen gaat kijken hoe we dat
praktisch kunnen oppakken. De contributie is € 15,- per gezin
en € 7,50 voor alleenstaanden.

Samenwerking Stichting Dierdonkdagen
Ook dit jaar (6-8 september 2019) heeft de organisatie van de
Dierdonkdagen weer het weekend neergezet.
De jeugddisco op de vrijdagavond was weer een succes.
De zaterdag en zondag stonden in het teken van sportieve
bezigheden zoals op zaterdag het voetbal en de durf&drekrun
en op zondag weer de gezellige zeskamp. In de tent aan de
Kromme Geer was het op de zaterdagavond weer feest.
Financieel hebben wij weer graag een bijdrage geleverd aan
het succes van het Dierdonkweekend.

Gratis consumpties voor leden
Zowel tijdens de feestavond in de tent tijdens de
Dierdonkdagen als de klets- en amusementsavond in Parkzicht
heeft het bestuur gratis consumptiebonnen verstrekt aan de
leden van Wijkvereniging Dierdonk.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van wijkvereniging Dierdonk heeft plaatsgevonden op maandag 28 oktober 2019 om 20.30 uur in
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Parkzicht. Via de beamer werden de jaarstukken gepresenteerd. Het jaarverslag alsmede
het verslag van de jaarvergadering zijn ge
publiceerd in de Gazet van januari 2020.

De Gazet
In seizoen 2019-2020 is het aantal redactieleden wederom
beperkt tot drie. Helaas heeft Maartje van Lith haar bijdrage
aan de Gazet stopgezet. Heel jammer voor de leuke column
“Kent u deze Dierdonker al?. De redactie bestaat nu uit Frank
Smits, Jos van den Eijnden en Sylvia Neve, wat echt een
minimale bezetting is en daardoor kwetsbaar. Jos, Sylvia en
Frank zorgen voor de lay-out waarbij Frank alle advertentieen kinderpagina’s voor zijn rekening neemt. Gelukkig heeft
ook Ray Nicholson ons weer het hele jaar blijven voorzien van
creatieve kleurplaten en op maat gemaakte illustraties van de
spelletjespagina’s.
Er zijn in totaal 10 uitgaves verschenen, wat goed is bevallen.
Helaas heeft de wijkagent laten weten er geen tijd meer in
te kunnen steken, ontzettend jammer. Door het coronavirus
zag het er even naar uit dat we niet meer voldoende kopij en
advertenties zouden hebben om maandelijks een blad uit te
brengen echter met kunst en vliegwerk is het de redactie toch
gelukt. Verder is het voor de redactie een heel karwei om de
Gazet samen te stellen vooral omdat de aanlevering van kopij
geen constante is.
Helaas heeft dokter Strijbosch afscheid genomen van zijn
praktijk en ook van de column. Gelukkig hebben we een goede
vervanger gevonden in Margot Gast van huisartspraktijk
Boszicht met bloemlezingen uit de dagelijkse praktijk, zelfs in
de coronatijd. Af en toe duikt geheim agent PD7 nog op en
verder hebben we kunnen rekenen op de rubrieken van de
fysiotherapeut (Vita Forum) en kookrubriek “de Kookmuts”
Ook hebben we de vaste aanvoer van de bijdragen van de
basisschool, de scouting en verenigingen, van sport, Fotodier,
Moetniks, computerinloop, hobby en cultuur.
De Gazet is gratis voor alle bewoners wat mede mogelijk is
door onze adverteerders. Daar waar we dachten dat met
corona adverteerders af zouden gaan vallen is door het
persoonlijk contact door Frank Smits met de adverteerders
de “schade” beperkt. Ook probeert hij nieuwe te bereiken.
Het blijft een hele klus om de adverteerders te binden. Verder
verdienen ook onze vaste drukker en het team van bezorgers
complimenten.
De Gazet is ook te lezen op internet, enkele dagen na verschijning van de gedrukte versie, op de site www.dierdonk.nl en
dan klikken op Gazet.
Enquête Gazet
Afgelopen jaar heeft het bestuur een enquête gehouden
met betrekking tot het wijkblad Gazet. De resultaten zijn
tijdens de jaarvergadering toegelicht aan de hand van een
aantal graphics. Deze zijn ook in de Gazet van oktober 2019
gepubliceerd.
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Resumé van de resultaten: er waren 170 respondenten met
een goede verdeling tussen man en vrouw en leeftijd. 68%
geeft een rapportcijfer van 8 of hoger. Het blad wordt goed
gelezen en over de vormgeving, de voorkant, de uitstraling,
de papierkwaliteit is men overwegend positief. Circa 40%
heeft wel eens gekocht naar aanleiding van advertenties in
de Gazet. Kortom een groot compliment aan de dames en
heren van de redactie. Wat nadrukkelijk naar voren komt: er is
behoefte aan een evenementenkalender.

Website
De website www.dierdonk.nl is van wijkvereniging en
wijkraad gezamenlijk. De samenwerking met Visual Circle is al
jaren uitstekend. Zeer snel worden berichten geplaatst op de
website en aanverwante sociale media als facebookpagina en
twitter account. De berichten die geplaatst worden, worden
alleen aangeleverd door de wijkraad en wijkvereniging. Op
deze manier is er toezicht en overzicht op de inhoud van
de berichten. Het nieuws is steeds beter actueel en ook de
informatie die achter de tabbladen is vermeld is grotendeels
opgeschoond en derhalve weer correct. Het beheer van de
weggeefhoek en Nextdoor Kern Dierdonk is overigens niet in
handen van de wijkvereniging of wijkraad.

Kinderdisco
Het nieuwe organisatieteam, bestaande uit Sandra van
Grootel, Sascha de Vries en Margriet van Mil is alweer voor
het 2e jaar bezig. De jeugddisco wordt nog steeds met veel
plezier voor en door de kinderen gehouden.
We zien nog steeds juist vanuit de onderbouw veel kinderen
deelnemen, kinderen die echt hun best doen voor de
danswedstrijd en meedoen aan de thema’s. Veel animo is er
ook bij de ouders als vrijwilliger. Aan vrijwilligers dus geen
tekort afgelopen jaar. Ook zijn we gestart met een nieuwe
DJ die de sfeer er goed in kreeg en geholpen heeft met leuke
ideeën voor vernieuwende thema’s. Het afgelopen jaar zijn
er minder jeugddisco’s gehouden vanwege Corona.Maar
we kijken als organisatie van de jeugddisco uit naar een tijd
waarin we weer kinderen kunnen ontvangen in Parkzicht voor
gezellige feesten.

Dierdonk Events
Team Dierdonk Events trapte het verenigingsjaar af met de
tweejaarlijkse Dierdonk Quiz in oktober waaraan weer enkele
honderden wijkbewoners, direct of indirect, aan mee deden.
Ook de gezellige prijsuitreiking enkele weken later werd druk
bezocht.
Vervolgens werd in december wederom een kerstactiviteit
voor onze ouderen georganiseerd waaraan zo’n 60 personen
deelnamen. Men kon rekening op een goed verzorgde lunch,
een bezoek van de kerstman en diverse optredens door
kinderen van de Dierdonkschool.
De eerste, en voorlopig wegens corona laatste activiteit,
in 2020 was een bijzonder gezellig en goed geslaagd
carnavalsfeest met als hoogtepunten een uitverkochte
kletsavond en een zeer drukbezochte kindermiddag.
Helaas moesten wij het paasknutselen en Dierdonk’s Got
Talent cancelen vanwege corona.
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MoetNiks
MoetNiks is een activiteitenclub voor senioren en stelt
zich ten doel activiteiten en leuke vrijetijdsbesteding aan
te bieden aan senioren, zowel voor leden als niet-leden. De
activiteitencommissie zorgt voor een jaarrondprogramma,
doet aan ledenwerving en PR en tracht zich zo goed mogelijk
te profileren.
Ontwikkelingen en zaken die op PR-gebied & promotie gerealiseerd zijn
- In de Gazet wordt maandelijks een activiteitenoverzicht
geplaatst.
- Om herkenbaar te zijn is een eigen logo ontwikkeld en in
gebruik genomen.
- Voor presentatie(s) heeft MoetNiks visitekaartjes laten
maken.
- Een fotoadressenbestand is inmiddels voltooid
- Een ideeënbusje is geïntroduceerd om leden te stimuleren
mee te denken bij het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten.
- Er is een interessante fotopresentatie gemaakt van
activiteiten door de jaren heen.
- De scorestand tijdens het koersbal wordt voortaan digitaal
weergegeven.
- Dvd-usbstick met foto overzicht van MoetNiks voor
geïnteresseerden.
Overzicht van activiteiten die het afgelopen jaar hebben
plaats gevonden.
- Fietstocht Strabrechtse heide
- Wandeling Dierdonk
- MoetNiks presentatie tijdens de Dierdonkdagen
- Culinair uitje, High Tea in Warandepark
- Excursie rioolwaterzuivering in Aarle- Rixtel
- Excursie Lavans Wasserij
- Indoor Curling Lierop
- Sinterklaas Surprise koersbal
- Koersbal met Nieuwjaarsborrel
- Warm winter arrangement, winterwandeling met
stamppottenbuffet
In de stille corona tijd is er een kleine attentie gestuurd naar
alle leden in de vorm van een plak chocolade om het gemis
wat te verzachten.
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van twee leden
van MoetNiks.
De overige geplande activiteiten zijn gestopt wegens Corona
(excursie Canpack, kleine fietstocht en de bus- dagtocht naar
Hanzestad Doesburg

Computerinloop Parkzicht
Onze vrijwilligers hebben iedere donderdagochtend een
kosteloze inloopbijeenkomst in Parkzicht georgani-seerd.
In de Gazet werd regelmatig gecommuniceerd voor welke
problemen en vragen je langs kunt komen. Daardoor hebben
vele, ook nieuwe, Dierdonkers onze computerinloop weten te
vinden en hebben we de nodige computer- en smartphoneproblemen samen met de gebruikers kunnen oplossen. Ook
senioren met Apple-systemen (Mac, IPad, iPhone) bezoeken
ons nu steeds vaker.
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Naast de reguliere inloop hebben we ook een aantal gratis
toegankelijke cursussen/workshops georganiseerd. Op 28
november 2019 een WhatsApp cursus en op 23 januari
2020 een speciale Computervraagdag in samenwerking
met SeniorWeb. Op die dag werden, naast de normale
ondersteuning, twee workshops gegeven met de thema’s
Omgaan met wachtwoorden en Tips en tricks op de IPad.
Deze werden zeer goed bezocht en gewaardeerd door de
deelnemers. Na de cursus ‘Omgaan met wachtwoorden’ heeft
een aantal senioren de inloop regelmatig bezocht om te leren
hun wachtwoorden veiliger op te slaan en te gebruiken.
De in maart geplande workshop Slim op pad met Google
Maps kon vanwege corona helaas niet doorgaan.
Om senioren toch te kunnen blijven ondersteunen in
coronatijd hebben we in de Gazet ons programma ‘Hulp
op afstand’ aangekondigd. Senioren die problemen
ondervinden met hun smartphone, tablet, Windows PC
of Mac kunnen dan een mailtje sturen naar ons mailadres
computerinloopdierdonk@hotmail.com met het verzoek tot
ondersteuning. Hierdoor hebben we toch een aantal senioren
goed kunnen helpen met hun computerproblemen.

Fotodier
Na een paar opzeggingen heeft Fotodier nog altijd zo’n 10
leden. De clubuitjes gingen dit jaar naar o.m. de Strabrechtse
Heide en Noordkade in Veghel. De clubavonden, 1 maal per
maand op de maandagavond, werden vooral gewijd aan
de thema’s vogel-, straat- en modelfotografie. Elke maand
verzorgt Fotodier in de Gazet een pagina gevuld met prachtige
shots met persoonlijk accent van de fotograaf. Daar zijn wij als
bestuur blij mee.

Toneelgroep Maskerade
Van 1 t/m 10 november 2019 speelde Maskerade met veel
plezier en voor uitverkochte zalen de jubileumvoorstelling
Augustus Oklahoma van Tracy Letts. We kijken terug op een
geweldige productie, die we deze keer ook nog in onze eigen
wijk in Parkzicht hebben mogen spelen.
We zijn dan ook erg blij met het eindresultaat en wat heeft
de cast van Augustus Oklahoma genoten van deze bijzondere
productie. De regie was wederom in handen van Dirk van de Pol.
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Dank aan onze creatives, sponsoren en iedereen die op welke
manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit bijzondere
avontuur.
Extra dank aan de wijkvereniging, het bestuur en vrijwilligers
van Parkzicht maar vooral veel dank aan ons hooggeëerd
publiek. Uw daverende applaus en lovende reacties, want die
klinken nog lang na.

Country-line dance
“The Silver Valley Countryline Dancers” dansen voor het 19e
jaar in Parkzicht op vrijdagavonden en dinsdag-middagen.
Harry en Annie Geurts hebben er nog steeds veel zin in om de
groep enthousiaste line-dansers, variërend van beginners tot
gevorderden, te begeleiden. Het dansen ligt vanwege corona
al een hele tijd stil. Er wordt weer gestart zodra het veilig is.
De nieuwe contactpersoon voor de line-dancers is Hanny van
Rijt.

Dartteam
Het dertiende seizoen voor dartteam Parkzicht ’07 was
helaas maar een half seizoen. In maart werden immers alle
binnensporten verboden. Het team had op dat moment
een mooie positie in de 2e divisie. Helaas hebben drie leden
aangegeven per september te stoppen maar gelukkig was snel
vervanging geregeld in de persoon van Judith.

Kerstbloemschikken
Dit verenigingsjaar hebben we met Kerstmis wederom een
specifieke thema-avond bloemschikken georganiseerd
op maandag 16 december 2019. Tonnie Smits en haar
collega Anneke hebben we weer bereid gevonden om dit te
organiseren. 8 deelnemende dames hebben die avond een
schitterend kerststukje gemaakt.

Tai Chi
Ook het afgelopen verenigingsjaar jaar zijn er weer tai chi
lessen gegeven op de dinsdagavonden van 18:00-19:30 uur.
Taichimovement verzorgt al 9 jaar tai chi lessen in Parkzicht
in de persoon van Jacqueline Thielen. De groepen zijn klein
waardoor er veel individuele aandacht is tijdens de lessen.
Oktober 2020
Secretaris Wijkvereniging Dierdonk,
Jan van Duren
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TV Dierdonk mag blijven tennissen
Opnieuw Corona, maar we mogen in elk geval blijven
tennissen!
Covid19 domineert nog altijd ieders agenda. Spijtig genoeg
zijn daardoor opnieuw alle competitie- en toernooiactiviteiten gestopt. Ook de gezellige tossavonden moeten we
weer even missen.
Natuurlijk waren deze activiteiten al veel minder gezellig
geworden door het sluiten van ons clubgebouw. De “derde
helft” was al even niet meer mogelijk.
Toch hadden we het 17e Open Dubbel Wintertennistoernooi
dat van 24 oktober tot en met 1 november 2020 zou
plaatsvinden, willen laten doorgaan. Sportiviteit staat immers
voor ons voorop. Ondanks alle Coronaberichten hadden nog
echt veel tennissers zich voor ons toernooi ingeschreven.
Als toernooiorganisatie waarderen we zeer het enorme
enthousiasme van deze vele inschrijvers en we hopen dat
iedereen volgend jaar opnieuw bij ons gaat meedoen!
Het goede nieuws is dat we nog wel mogen tennissen!
Ondanks, of juist door de Corona crisis weten veel nieuwe
leden de weg naar onze vereniging te vinden. Afgelopen
week (23 oktober) hebben wij een nieuwe positieve mijlpaal
bereikt met de inschrijving van het tweehonderdste lid bij
TV Dierdonk. Tennis bloeit landelijk weer op, zo ook bij TV
Dierdonk! Dit wordt mogelijk extra gestimuleerd door de 1,5
meter samenleving. Dat kan immers bij tennis. En het is lekker
buiten. Tennis is hot!
Deze nieuwe aanwas is goed voor de dynamiek binnen de club
en het is ook een pluim voor de vele vrijwilligers bij onze club
die het tennissen voor ons allemaal mogelijk maken.
Ook de lessen mogen gewoon doorgaan. Dat is wel heel
motiverend voor onze nieuwe tennisleraren! Zij waren immers
net van start gegaan.
We stellen aan uw voor: Mohannad Al Ahmad en Mike Snoeks.
Mohannad is een ervaren tennislaar en komt oorspronkelijk
uit Sirië. Hij speelde daar in zijn jeugd al voor het Nationale

Syrische Jongeren team en later ook voor het Seniorenteam.
Ook organiseerde hij vele internationale toernooien met
deelnemers met grote en bekende namen!
Nu is hij naast trainer bij TV Dierdonk, ook trainer bij TV
Eeckenrode in Eindhoven.
Mike Snoeks is een jonge tennisleraar en komt uit Gemert.
Hij zal de extra avond die we nodig hadden door de goede
inschrijvingen bij ons komen lesgeven.
Kortom, we kunnen nog lekker naar buiten en komen
tennissen bij TV Dierdonk! Dat dit gewoon nog kan is toch wel
heel positief in dit bijzondere Covid19-jaar!

Vuurwerk mooi ? Overlast niet!
De afgelopen jaren komt er steeds meer weerstand in de
samenleving tegen het afsteken van vuurwerk in de wijk,
in de stad. Een vuurwerkshow, professioneel opgezet, kan
inderdaad mooi zijn en wordt door velen ook gewaardeerd.
Maar wat we in de afgelopen jaren meemaken, is absoluut
niet te accepteren. Niet omdat wij minder tolerant zijn
geworden (!), maar vanwege de omvang van het vuurwerk
en de momenten waarop. Bovendien is het ook nog zo dat
al het vuurwerk dat we nu dagelijks over ons heen krijgen in
principe illegaal is.
In ons land geldt een aantal regeltjes voor vuurwerk:
• In een korte periode voor oud en nieuw mag het verkocht
en gekocht worden;
• Slechts in de periode van 18.00 uur oudejaarsdag tot
02.00 nieuwjaarsdag mag het legaal gekochte vuurwerk
worden afgestoken;
• Voor de rest van het jaar is vuurwerk uit den boze.
Helaas is dat niet de praktijk. Handhaving is schier bijna een
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onmogelijke opgave. Dus moeten we er elkaar op blijven aan
spreken en melden, melden, melden!! Voor de handhavers
zijn veel meldingen van belang, bijvoorbeeld om patronen te
ontdekken in deze “misdadige” handelingen en daarop gericht
te acteren. Melden:
• www.helmond.nl/inwoner;
je
kunt
dan
een
contactformulier invullen;
• de vuurwerkapp op jouw telefoon installeren via Appstore
en Google Play. De app heet Mobile alert.
Het is misschien vervelend om te zeggen maar het tegengaan
van vuurwerkoverlast moeten we met elkaar oppakken. We

kunnen niet alleen blijven kijken naar de politie en de boa’s.
Jan van Aert
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November en december in het Annatheater
Zaterdag 21 november
Riza Tisserand met “Adembenemend”

Een leven lang zoeken naar de partner waar je oud mee
wil worden, maar wie zijn al die anderen op je pad? Maakt
die telefoon daten echt makkelijker, of maakt het van ons
allemaal een wegwerpproduct? En waarom vallen we nooit
meteen voor de goede partner, maar moeten we eerst een
paar keer hard op ons bek gaan om het verschil te zien tussen
lust en liefde? In de voorstelling ‘Adembenemend’ laat Riza je
lachen en nadenken over relaties, daten, vrouwen, mannen
en de continue cirkel van liefde en afwijzing waar de halve
wereld zich in bevindt.
Zaterdag 19 en zondag 20 december
Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna”

Op zaterdag 19 en zondag 20 december organiseert het
Annatheater twee dagen vol theaterplezier voor jongeren en
kinderen!
Op zaterdag gaan we met het verhaal aan de slag. Zondag
spelen we de hele dag toneel en ’s avonds hebben we een
voorstelling, in een echt theater met alles er op en er aan.
Vanuit een spannend verhaal gaan we een flitsend toneelstuk
maken. We gebruiken alle kleuren licht en projecties van
kasteelzalen en griezelige bossen!
Kom in het Annatheater in de spotlights staan!

Biografie: Riza Tisserand is cabaretier, schrijver en radiomaker.
Als cabaretier werkte hij mee aan televisie- programma’s als
Padoem Patsss, Raymanns Suikerfeest en Comedy Explosion
en als schrijver schreef hij o.a. voor Javier Guzman, Guido
Weijers en Soundos el Ahmadi. In 2018/2019 toerde hij
door Nederland met zijn eerste soloprogramma ‘Bekeerling’
dat lovend werd ontvangen door pers en publiek. Als Radio
Deejay werkte Riza o.a. voor FunX, Radio 1, en tegenwoordig
voor Radio 2 Soul & Jazz.
Theaterkrant: ‘‘Met ogenschijnlijk gemak neemt hij de zaal
mee in zijn onwaarschijnlijke leven. Zijn inspirerende verhaal
zet aan tot denken.’
Dagblad van het Noorden: ‘‘Scherp, hard, flitsend, direct en
zwart’ ‘Als hij wil wordt er gelachen of gehuiverd.’
Video: https://www.youtube.com/watch?v=hnnn0w0owTY
datum: zaterdag 21november
tijd: 20.30 uur
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333
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Wanneer: zaterdag 19 december van 10.00 tot 16.00 uur en
zondag 20 december van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren
Wat kost het: € 12,50
Voorstelling: zondag 20 december 19.30 uur
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door
Cultuur Contact en de Gemeente Helmond
Corona-maatregelen.
In verband met wijzigingen binnen de coronamaatregelen
kan het zijn dat voorstellingen vervallen of verschuiven.
Houdt hiervoor onze website in de gaten.

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 1 minuut lopen
van het NS-station. Het adres is: Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492 475255,e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl
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Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing
van het Letterrad van vorige maand. De oplossing is :
“Knutselaars in Dierdonk”. Ondanks dat het geen prijspuzzel
was, zijn er 6 kinderen die de oplossing hebben ingestuurd, en
wel: Teun, Daan, Lynn, Suze, Nikki, en Bo.

Oplossing Sint Woordzoeker

Doe jij ook mee als het geen prijspuzzel is?

Deze maand hebben we, een Sint Woordzoeker. Alle onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal of diagonaal
verstopt in de puzzel. Streep ze door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord. Veel puzzelzoek plezier!
boek
boot
dak
gedicht
lied
mantel

myter
pakje
pepernoten
piet
roe
schimmel

schoen
schoorsteen
schuimpje
sint
spanje
speculaas

staf
stoom
wortel
zak
zoet

Sint Woordzoeker

Waar mag de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel kun je per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen
naar:puzzel@dierdonkgazet.nl
Alhoewel er geen prijzen te verdelen zijn is
het voor ons een graadmeter of we voldoende
kinderen kunnen animeren om mee te doen. Zoals bij corana
gezegd wordt van “alleen samen krijgen wij corona onder
controle” zo kunnen we zeggen “alleen samen krijgen we de
puzzel weer tot een prijspuzzel”. De laatste maand waren er 6
inzendingen maar alleen bij voldoende inzendingen (min. 20)
zullen wij de prijspuzzel herinvoeren. Deelname is mogelijk
vanaf 7 jaar, tot dat je de basisschool verlaten hebt. Vermeld
je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of
meisje bent.
Uiterste inzenddatum: Maandag 1 december

Sinterklaas tegen een kereltje
van vijf:
“En wat zou jij graag willen
hebben van de Sint?”
Waarop het mannetje van vijf
verbaasd roept:
“Maar Sinterklaas, heeft u mijn
E-mailtje dan niet gelezen?”

Oplossing doodles spelletjespagina 17
Wat is je naam?
In winkelcentrum
de Bus vraagt Sinterklaas
aan een meisje hoe ze heet,
het meisje kijkt Sinterklaas
heel boos aan.
Sinterklaas vraagt het nog
maar eens, Hoe heet jij? Het
meisje zegt heel boos: “Dat
heb ik je vanmorgen op de
Dierdonkschool al verteld
ben je het alweer vergeten!?”
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BRAAKMAN

Mr. G.C.G. Raymakers

A DVO CAT E N

Mr. L.C.J. Sars

Voor particulieren en ondernemers

Specialisten in:

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

braakmanadvocaten.nl

Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

#BLIJF GEZOND
#BLIJF GENIETEN
WWW.THEATERSPEELHUIS.NL

bad & sanitair
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

Engelseweg 200 a
5705 AJ Helmond
T. 0492 792499
E. info@htnvloeren.nl

Groot assor�ment
sanitair en badkamertegels
te zien in onze showroom

Betaalbaar gaan genieten van
uw nieuwe Badkamer
of nieuwe Vloer ?
con
jblijvend
neem vri ons op !
met

tact

Programma Energiehuis Helmond
Ook in de laatste twee maanden van dit kalenderjaar organiseert het Energiehuis Helmond weer een aantal activiteiten die
woningeigenaren helpen de goede keuzes te maken bij het verduurzamen van hun woning.
Informatieavonden
Vanwege de corona- veiligheidsmaatregelen is het aantal bezoekers per bijeenkomst beperkt. Daarom is het noodzakelijk je
aan te melden voor een bijeenkomst. Dit kan via onze website: www.energiehuishelmond.nl.
Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien het aantal aanmeldingen groter is dan toegestaan, organiseren we een
tweede avond over het betreffende onderwerp.
Indien nieuwe corona-maatregelen daartoe aanleiding geven, wordt het programma aangepast of eventueel digitaal
uitgevoerd. Kijk daarvoor op onze website.
Maandag 7 december 2020
Donderdag 17 december 2020
Plaats: 		
Tijd:		
Aanmelden:

Elektriciteit opwekken met warmtepompen
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen

Energiehuis Helmond, Torenstraat 3 te Helmond
Alle avonden beginnen om 19:30 uur en zijn gratis toegankelijk
Via de website: www.energiehuishelmond.nl

Spreekuren
Op woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag telkens van 13:00 uur tot 15:00 uur, evenals op zaterdagmorgen
van 10:00 uur tot 13:00 uur kun je in het Energiehuis terecht voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van
energiebesparing en verduurzaming van jouw eigen woning. Ervaring leert dat ieder gesprek al gauw 1,5 uur in beslag neemt.
Ook daarom geldt: van te voren aanmelden via onze website www.energiehuishelmond.nl
Al onze diensten zijn gratis en worden gesubsidieerd door de Gemeente Helmond.

Nieuws van de Free Library
Vanwege de Corona zal onze Free Library
een aantal maanden stilliggen. We gaan
u in het voorjaar weer uitnodigen om
boeken te komen halen in Parkzicht.
Maar omdat lezen altijd kan, zeker in
deze lastige tijd, dagen wij u uit tot het
schrijven van een recensie van een mooi
boek. Hieronder vindt u de eerste.
Waarom is dit boek zo mooi/goed,
waar gaat het over en waarom moeten
anderen het ook lezen?
Stuur deze naar ykoets@gmail.com en
we plaatsen hem in de volgende Gazet.
Tot in het voorjaar !
Jetro Warbroek en Yvonne Koets
De ondergang van de Batavia, door
Mike Dash
Enkele weken geleden lag dit pareltje
tussen alle boeken in ‘onze Bieb’ in Dier
donk. Ik lees graag over verschillende
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onderwerpen, maar boeken over de
geschiedenis trekken me het meest.
In dit boek gaat Mike Dash terug naar
1629: het jaar waarin de Batavia,
het pronkschip van de VOC, haar
eerste reis maakte naar Nederlands
Indië. In geuren en kleuren worden
gedetailleerde feiten verteld en word je
meegenomen in de gebruiken uit de 17e
eeuw. Het verhaal volgt de bemanning
en de passagiers van de Batavia die bij
de kust van Australië schipbreuk leiden.
De gebeurtenissen die vervolgens op
dat eiland plaatsvinden, zijn gebaseerd
op uitgebreide scheepsjournalen en
verklaringen van de overlevenden.
Deze waargebeurde tragedie is
geschreven als een thriller en neemt
je echt mee in de geschiedenis. Omdat
de schrijver zoveel details weet te

vertellen, lijkt het net of je erbij bent.
Het boek leest erg gemakkelijk en is
vermakelijk. Tegelijk leert het je een
boel over een belangrijke periode uit
onze vaderlandse geschiedenis.
Zeker een aanrader!
Met vriendelijke groet

Bart Verbakel
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De kookmuts
Met de herfst in aantocht blijft een
versgebakken gehaktbrood een absolute
topper bij veel Nederlandse gezinnen.
Vleesbrood of fricandon is een gerecht
bestaande uit gehakt dat in de oven
is gebakken. Het kan zowel warm
(als hoofdschotel) als koud (als beleg)
gegeten worden. Het is ook wel bekend
onder de naam gehaktbrood.

De basis van een gehaktbrood bestaat uit gehakt gebakken in
de vorm van een langwerpig brood. Naar eigen smaak kunnen
bij dit basisrecept groenten, kruiden of andere zaken door het
gehakt gemengd worden
Met vers gemaakte appelmoes en een overschotje
aardappelen om op te bakken tover je in een korte tijd een
heerlijke maaltijd op tafel..
Mijn weerspreuk voor deze maand:
“ November heeft maar dertig dagen, maar dubbel wind en
regenvlagen”. Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand november
Gehaktbrood met gebakken
aardappelen  .  .  .  . voor 4 personen
Ingrediënten
600 gram gehakt half om half
800 gram aardappelen
2 stuks eierdooiers
2 stuks uien
1 bosje platte peterselie
50 gram paneermeel
5 grote appels goudreinet
25 gram roomboter
50 gram mayonaise
Grove mosterd
Gewone mosterd
Arachideolie
Peper en zout
Benodigdheden
Keukenmachine
Grote koekenpan
Pan met deksel
Bereidingswijze
Doe het gehakt in de mengkom van de
keukenmachine (met K-vormig hulpstuk). Voeg de eierdooiers toe en laat
alvast even draaien. Maak de ui schoon
en spoel de peterselie. Snijd beide fijn
en voeg ze toe aan het gehakt. Laat de
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machine verder mengen.
Voeg ondertussen ook het paneermeel
toe en breng het geheel op smaak met
peper, zout en nootmuskaat.

de liefhebbers laat grove stukken in de
appelmoes. Als je de appelmoes het
liefste koud eet: doe de moes in een
kom en laat afkoelen in de koelkast.

Smelt een flinke klont boter in een
koekenpan of braadslee.

Meng de mayonaise, de grove mosterd
en gewone mosterd in een kommetje.

Maak je handen nat met water, haal
het gehakt uit de mengkom en maak er
een platte, gladde bol van in de vorm
van een brood. Leg het gehaktbrood
in de bruisende boter en laat mooi aan
kleuren.
Verwarm de oven voor op 180°C.

Smelt een klontje boter en een scheut
arachideolie in een koekenpan. Snijd de
koude, gegaarde aardappelen in stukken
en bak ze krokant in de hete olie.

Schil de appels en snijd ze in grove
stukken. Stoof ze aan in een kookpan
met een klontje boter en een scheut
water en laat rustig gaar stoven met de
deksel op de pan.
Draai het gehaktbrood even om en
doe de pan daarna in de oven op 180°C
gedurende 30 minuten.
Kook intussen de aardappelen in zijn geheel in ongeveer 15 minuten bijna gaar.
Roer ondertussen met een houten lepel
door de appelmoes en plet de grove
stukken appel eventueel tot moes. Voor

Serveren:
Haal het gehaktbrood uit de oven en
snijd enkele dikke schijven af.
Serveer het gehaktbrood met een paar
gebakken aardappelen en een flinke
schep verse appelmoes, koud of warm.
Doe er de eigen mosterdmayo bij. Eet
smakelijk!
Tip(s): Je kunt naar eigen smaak het
gehakt mengen met o.a.
- groene kruiden
-fijngesneden groenten zoals paprika,
wortels
- spekblokjes
- kaas
bron: De kookmuts.
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Kinderdagverblijf De Bereboot

Bij De Bereboot is elke dag een feestje!
Van 30 september tot 11 oktober was
het weer Kinder
boekenweek. Het
thema van dit jaar was: en toen? Tijdens
Kinderboekenweek ontvingen we bij
De Bereboot hoog bezoek. De Koning
en Koningin van landgoed Dierdonk
brachten ons een bezoekje om het
feest van de boeken mee te vieren. Hun
paarden Mieke en Karel kwamen ook
mee.
Voor de BSO-kinderen werd er voor
gelezen uit Ridder Muis (Dirk Nielandt).
Muis heeft een zwaard. Ze draagt een
harnas. Ze is een ridder. Draak heeft
geen zwaard. Ze draagt geen harnas. Ze
is gewoon Draak. Ridders vechten tegen
draken. Maar Muis en Draak vechten
niet met elkaar. Ze zijn beste vrienden.
Echt een aanrader om eens met uw
(basisschool)kinderen te lezen.

grote rode draak aankomt. Gelukkig
blijkt de draak helemaal zo gevaarlijk
nog niet en is hij zelfs een beetje een
zaam … Een zeer herkenbaar boek voor
peuters (en hun ouders).
Maar niet alleen tijdens Kinderboeken
week is het leuk bij De Bereboot …
Onlangs was het VVE (voor en vroeg
schoolse educatie) thema “Ziek zijn en
Beter worden”.
Een thema wat bij alle kinderen steeds
weer leeft. En, omdat wij een “groene”
kinderopvang zijn, kan ook dit veel
buiten plaatsvinden. We ontdekte onder
onze peuters echte dierendokters,
bomendokters, zorgzame zusters, pop
pendokters, lieve verpleegsters en ga zo

maar door. De dieren van onze dieren
weide zijn allemaal weer topfit, en ook
voor de bomen op het terrein en in de
Bakelse Beemden is goed gezorgd.

Ook voor de Peuters was er een boek.
Deze ridder zegt NEE! (Lucy Rowland)
Ridder Finn is de liefste ridder uit het
dorp, totdat hij ineens nee zegt op alles!
Zelfs vluchten voor een draak wil hij
niet… Nee! Ridder Finn doet altijd wat
hem gezegd wordt, maar op een dag
zegt hij ineens nee op alles! Hij weigert
zelfs naar binnen te vluchten als er een
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En het was onlangs Herfstvakantie.
Wat betekent dat de kinderen van de
BSO er de hele dag zijn. Super gezellig!
We waren buiten, buiten en nog meer
buiten. Er werden hutten gebouwd
in de bossen, er was een jakkie-bahspeurtocht en er werd natuurlijk op
ons eigen buitenterrein gespeeld.
De kinderen van de BSO maakte op
maandag een heerlijk buffet voor hun
eigen chique lunch. De tafel werd
feestelijk gedekt, en er werd heerlijk
gesmuld.

Een groepje meiden ging naar een
workshop Hip Hop, bij dansstudio
Hoomrun. Er was ook nog een uitstapje
naar de Bibliotheek, hier keken ze naar
het theaterstuk: en toen? van Letter
Belangrijk. De kinderen genoten en de
Pedagogisch Medewerkers ook. Op
woensdag was er met alle kinderen
een bezoekje aan het kasteel, hier
was een speurtocht, met een heus
kruidenvrouwtje. En we maakte nog
een uitstapje naar het zandbos, waar we
een paar weken daarvoor ook met onze
peuterspeelzaal waren.
Kortom….bij de Bereboot is elke dag een
feestje!
Wilt u meer weten of wilt u vrijblijvend
een rondleiding?
0492-475009
www.bereboot.nl
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tot snel in de cacaofabriek!

blijf gezond
cacaokade 1 | 5705 LA helmond | www.cacaofabriek.nl

Omdat iedereen anders is...
0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

Vestigingen in:
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven
Fax: 0492 – 51 65 95
www.vanbreecontainers.nl
Y

Herfst bij Peuterspeelzaal Hummeldonk

“Herfst herfst wat heb je te koop”
Wat is dit toch een heerlijk seizoen
om samen met onze peuters van
Hummeldonk te beleven! Bij dit thema
halen we de natuur naar binnen, maar we
gaan natuurlijk ook naar buiten toe. De
peuters ervaren de verandering van de
natuur. Ze hebben nieuwe winterjassen
en worden soms nat van de regen als
ze naar ons toe komen. De bladeren
verkleuren en vallen van de bomen en
er komen nog meer herfstmaterialen
uit de bomen. Kinderen brengen uit
het bos mos, kastanjes, eikels, takken
en bladeren mee. Ze mogen dit in de
kring laten zien en leggen het daarna
op onze natuurtafel. Ook spelen we met
deze materialen in de zandwatertafel
en we koken ermee in onze huishoek.
De peuters lopen met tasjes vol
herfstmaterialen in het rond!
Ook hebben we met harken, bezems
en een kruiwagen in onze tuin bladeren
opgedaan. De kinderen vinden het heel
erg leuk om daar mee te helpen.
Binnen kunnen we ook heel fijn spelen.
Zowel met de herfstmaterialen maar
natuurlijk ook in onze andere speel
hoeken. Bijvoorbeeld in de huishoek, in
de leeshoek, aan de knutseltafel of in de
bouwhoek.
We maken veel foto’s zodat de ouders
in deze Coronatijd toch van alles op de
hoogte blijven dmv Klasbord.

We mochten tijdens de kinderboeken
week een bezoek brengen aan twee
kleuterklassen van de Dierdonkschool.

Het boekje van Noortje staat centraal.
Ze gaat naar het bos en beleeft daar
dingen die ook voor de peuters heel
herkenbaar zijn. Ze wordt nat in de
regen, vindt paddenstoelen en speelt
met herfstblaadjes. En maakt kennis
met dieren zoals een eekhoorn en egel.

Daar hebben we geluisterd naar een
verhaaltje van de kleuterjuf en we
hebben samen liedjes gezonden. Dat
vonden de kinderen heel leuk! Ook was
het voor onze peuters fijn om in een klas
binnenkijken waar je later misschien
ook wel naar toe gaat en ook leuk om
vriendjes en vriendinnetjes te zien
die voorheen bij ons op Hummeldonk
kwamen spelen.
Fijne Herfsttijd!

Bezoek aan dierdonkschool tijdens
kinderboekenweek
We schenken bij Hummeldonk veel
aandacht aan de taalontwikkeling van
onze peuters. We zingen liedjes, lezen
boekjes, werken met een woordweb
en doen interactieve spelletjes zodat
we spelenderwijs met taal en nieuwe
woorden bezig zijn.

Geitenstallen en de gemeente Bakel-Gemert
In maart van dit jaar is de aanvraag omgevingsvergunning
onderdeel bouwen voor geitenstallen aan Muizenhol 1 in
Bakel door B&W gemeente Bakel Gemert geweigerd. Hier
tegen was beroep ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant.
Op 30 september 2020 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan
in deze zaak en het beroep gegrond verklaard en het besluit
van de gemeente vernietigd. Partijen kunnen binnen 6 weken
na de uitspraak hoger beroep instellen bij de Raad van State.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
dit te gaan doen. Ook heeft de Rechtbank aangegeven dat het
college binnen 6 weken na de uitspraak een nieuwe beslissing
op bezwaar te nemen, met inachtneming van de uitspraak. Zij
zijn dit aan het voorbereiden.
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UIT DE OUDE DOOS
Na aanleiding van het afscheid van Gerad Bosmans als voorzitter wijkvereniging
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Van Basisschool Dierdonk naar
Kindcentrum Dierdonk

Basisschool Dierdonk – Kindcentrum
Dierdonk, wat betekent dit?
De naam Basisschool Dierdonk heeft
24 jaren bestaan, in onze 25e jaargang
gaat er organisatorisch het een en
ander veranderen. Zo kunt u gaan wen
nen aan de overgang van een basis
school in de wijk Dierdonk naar een
integraal Kindcentrum met een hoog
waardig aanbod voor kinderen van 2
tot 12 jaar. Het schoolbestuur heeft
gekozen voor een zeer ervaren samen
werkingspartner, Korein. Samen met
deze partner zullen we in de komen
de periode een Kindcentrum in gaan
richten. In het Kindcentrum komt een
aanbod van kwalitatief goed onderwijs
(zie rijksinspectieverslag 2019) en
bui
ten
schoolse opvang, alsook een
peuter
speelzaal én peuterdagopvang.
De samenwerking met peuterwerk en
onze groep 1 wordt geoptimaliseerd. De
medewerkers van de leeftijdsgroepen
2-3-4-5 jarigen zullen nadrukkelijk en
veelvuldig samenwerken, zodat uw
peuter
kind een geleidelijke overgang
naar de basisschool zal ervaren. Ook

met de vakdocenten gym, muziek, art
& design & science zullen we naar de
mogelijkheden kijken om de verlengde
school
dag en de buitenschoolse op
vang van een kwaliteitsimpuls te voor
zien. Omdat we de start goed wil
len
voorbereiden vragen we even tijd.
We verwachten in de periode tus
sen
de herfst-en kerstvakantie te kun
nen starten, in november al met de

buitenschoolse opvang en in december
met peuterwerk en peuterdagopvang.
Wij begrijpen dat dit vragen bij u op
kan roepen. We hopen u in de komende
periode van de juiste informatie te
kunnen voorzien en al uw vragen hier
om
trent te kunnen beantwoorden. Al
met al, een mooie positieve ontwikke
ling om naar uit te kijken … wordt
vervolgd!

Kerstbloemschikken
Woensdag 16 december a.s. is het weer
kerstbloemschikken. Tonnie en Anneke
verzorgen de bloemschikavond. Er zal
weer een mooi kerststuk met bloemen
worden gemaakt.
Dit keer in de grote zaal van Parkzicht.
Uiteraard moeten de corona-voor
schriften het t.z.t. toelaten.
De kosten voor deze avond bedragen
€15,- (voor niet leden € 18,-) inclusief
alle materialen en koffie/thee.
Maximum aantal deelnemers 15.
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Deelnamekosten vooraf te voldoen. U
krijgt ongeveer een week van tevoren
een verzoek per mail om het bedrag
over te maken. (In verband met inkoop
van materialen kan bij verhindering
geen restitutie plaatsvinden).
Aanvang 19.30 u. in Parkzicht.
Voor deelname of vragen graag mailen
naar :
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Aanmeldingen zullen in volgorde van
binnenkomst behandeld worden (leden
gaan uiteraard voor).
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Verhoeven
Martens vo

Zondag 4 oktober

Opening

van onze sfeer/kerstshow
Biezenweg 2a Beek & Donk

7 minuten van Dierdonk!

Dierdonk

www.tuincentrumdebiezen.nl

VERSAUTOMAAT
BOERDERIJWINKEL
DO – VR – ZA
VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

Aardappelen
Scharreleieren
Appels en peren
Diverse groenten
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 06-38637358
(bij de rotonde)

LOTUS

CHINEES en AZIATISCH RESTAURANT

RESTAURANT TIJDELIJK GESLOTEN

afhaal Kerstmenu
€ 22,50 p.p vanaf 2 personen

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

* Babi pangang
* Kerst ossenhaas
* Garnalen met chinese groenten
* Met witte rijst
Vanaf 4 personen krijgt u Krokant Peking Eend extra
i.p.v rijst met nasi of bami 0,70 p.p
Verse Sushi dagelijks verkrijgbaar, maar op is op!
Heeft u allergie? AUB doorgeven!!!
Tel 0492 516 109
* Kleine kroepoek
* Lotus soep
*Mini Loempia's
* Eby fry

Openingstijden: Di. t/m Vr. van 16.00 tot 22.00 uur
Za. en Zo. van 14.00 tot 22.00 uur.
Ma. gesloten (behalve op feestdagen)

Peeleik 5, 5704 AP Helmond,
www.lotushelmond.nl

Parochie H. Lambertus
Coronamaatregelen, kerkelijke vieringen met
maximaal 30 kerkgangers

Bisschop de Korte zei onlangs:
“De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een
uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van
de deuren te sluiten. Probeer daarnaast buiten de liturgie de
kerken zoveel mogelijk open te houden.”
Op zondag zijn er nu daarom vijf eucharistievieringen in
onze parochie. Wij kunnen slechts vieringen houden met
maximaal 30 kerkgangers. Daarom zijn de vieringen nu
vooral bestemd voor de vaste kerkgangers en kunnen wij
alleen mensen toelaten na aanmelding. Meer informatie
op www.heiligelambertus.nl. Daarbij tekenen wij aan dat
dit allemaal voorlopig is, en hopelijk wordt het niet gestopt
door een volledige lockdown, want dan moet iedereen thuis
blijven.

Eerste Communie 2021

Hoe gaat het volgend jaar met de communie? Communie
missen plannen is nu extra lastig met de huidige
coronamaatregelen. Geen mens weet hoe lang dit gaat
duren. Toch willen we wel mensen de gelegenheid geven
zich te melden voor een communiemis in het voorjaar van
2021. Ouderavonden zijn nu niet mogelijk, en persoonlijke
gesprekken of bijeenkomsten ook. Wij hopen in het nieuwe
jaar meer mogelijkheden te hebben.
Als u zich meldt bij het parochiekantoor of de communie
werkgroep, worden uw gegevens genoteerd, en wordt er
contact opgenomen als we gaan beginnen. Wij rekenen op uw
begrip! Meer informatie op www.heiligelambertus.nl.

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zaterdag		
geen viering!
zondag
9:30 u en 11:00 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
Andere dagen: Jozefkerk
maandag t/m donderdag 9:00u
vrijdag
19:00u
zaterdag : geen viering
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings
(476345 diaken@heiligelambertus.nl
Mw. R. Vucic
(522109
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Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (maandag t/m donderdag 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus
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Protestantse Gemeente Helmond
Startzondag

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
Corrie Klop
Dierdonklaan 89
( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag)
( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Op het zonovergoten Caratpaviljoen
kon
den vele kerkgangers elkaar weer
in een ontspannen gezellige sfeer ont
moeten. De naam kerkganger is mis
schien niet helemaal correct want de
dienst die daaraan vooraf ging had men
via kerkdienst gemist kunnen volgen.
Vooral het live optreden van het oecu
menische kerkkoor Lighthouse dat men
door de corona zo lang heeft moeten
missen was een feest en inspireerde tot
meezingen.
Oogstdankdienst 8 november

Ieder jaar wordt er tijdens de oogst
dankdienst producten ingezameld voor
de klanten van SuperSociaal. In de
winkel in Helmond of bij de rijdende
supermarkt in Laarbeek kunnen mensen
met een laag besteedbaar inkomen met
een flinke korting boodschappen doen.
Het is fijn als in aanvulling op het basis
assortiment iets extra’s kan worden
gegeven zoals fruit of vis in blik of ver
pakte zuidvruchten, noten of pinda’s.
Inmiddels is de inzameling afgesloten,
maar u kunt natuurlijk altijd een bijdrage
geven, eventueel rechtstreeks aan de
voedselbank.
Lezingen in november en
december

16 november en 15 december
Bijbel-anders-kring. Een andere kijk op
verhalen die je liefst zou overslaan.
1 december - Kinderen van Abraham:
wat Jodendom, Christendom en Islam
met elkaar verbindt.
Hoe wordt er in heilige boeken ge
schreven over de verhouding Schepper
en schepping, mens en natuur?
8 december: Ton Schepens: over respect
en zorg voor de aarde

De lezingen (1x per maand) beginnen
om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte
of vanwege corona in het valkennest aan
de achterzijde van de Bethlehemkerk.
Het complete jaar
programma van lezingen
en gesprekskringen
kunt u aanvragen bij het
kerkelijk buro. e-mail:
info@betlehemkerk-helmond.nl
Corona en de kerkdienst

Wanneer u via kerkdienst gemist naar
een dienst hebt gekeken zal de aanblik
van de kerkzaal kaal en leeg zijn over
gekomen. Toch zijn veel leden actief
bezig met orgelspel, zang en beeldregie
en soms optreden van een zangeres of
danser. Het volgen van een kerkdienst
via kerkdienst gemist blijkt dan ook
zeer populair te zijn. Er kijken veel meer
mensen dan oorspronkelijk de diensten
bezochten. Kerkdienst gemist kan via de
site of app worden gevolgd.
De koffie-inloop-ochtend iedere
dinsdag vanaf 10.00 uur is corona
proef en wordt al goed
bezocht.

Nieuwsblad voor Dierdonk

Scouting Paulus: Jota-Joti 2020
De Jota-joti werkgroep ziet alles toch
niet als verspilde energie. Met de
voorbereidingen van dit jaar zien zij
nieuwe uitdagingen voor de Jota-joti
van 2021. Kom jij dan ook een kijkje
nemen?
Tot volgend jaar!

Jota-Joti is het grootste scouting
evenement ter wereld, met meer
dan één miljoen deelnemers, in meer
dan 150 landen. Het vindt sinds elk
jaar plaats in het derde weekend van
oktober en gedurende het weekend
leggen scoutinggroepen over de hele
wereld contact met elkaar. Dit gebeurt
via de zenders van radiozendamateurs
en via chat-kanalen van Scoutlink over
het internet.
Jota = Jamboree On The Air
Joti = Jamboree On The Internet
De Jota-joti werkgroep van scouting
Paulus is vol goede moed begonnen
met het organiseren van de evenement
in aangepast vorm en de sjorgroep,
Under Construction, had een fantastisch
ontwerp bedacht met twee torens,
bestaande uit meerdere plateaus, die
verbonden door verschillende bruggen.
Op de toren was ook een klim- en abseil
wand te vinden. De speltak leiding
had thema spellen voorbereid en de
werkgroep had spellen voor de oudere
groepen. Tevens was alle apparatuur,
bekabeling en aansluitingen geregeld.
Kortom een fantastisch ontwerp met
diverse activiteiten voor alle leeftijds
groepen.
De bouw van de torens waren al in volle
gang en het bouwwerk stond op 8 meter
hoogte toen het corona virus om de
hoek kwam kijken. De pers conferentie
met maatregelen riep alles tot een halt
en het avontuur was voorbij. Wat een
bruisend weekend vol activiteit had
moeten zijn, werd een weekend van
afbreken en opruimen. Gelukkig heeft
de leiding de thema spellen alsnog
kunnen gebruiken in eigen speltak.
Ondanks de omstandigheden hebben
de leden dus toch nog een leuke Jotajoti activiteit gehad.
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www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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